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Súhrn
Na somatických oddelemach je hospitalizovaných mnoho pacientov s nezistenou alkoholovou závislosťou . V minulosti sme vyvinuli dostato č ne senzitívny a špecifický Skrátený inventár
mark erov alkoholizmu (SIMA), ktorý vysoko koreloval u somatických pacientov oddelem v Bratislave a v Nitre so všeo becne používanými inštrumentmi ADS a CAGE.
V predkladanej práci sa vyšetrilo 150 pacientov hospitalizovaných na somatických oddelemach v Bratislave a v Nových Zámkoch v ur čitom definovanom čas e .
Zistilo sa, že SIMA identifikovala správne 30 z 31 pozitívne skrímngovaných pacientov. t . j .,
že SIMA má špecificitu 96,8 %.
V práci sa prezentuje frekvencia jednotlivých položiek SlMA, sexuálne diferencie. SIMA
opäť vysoko pozitívne korelovala s metódami ADS a CAGE. Nálezy sa diskutujú s li terárnymi
údajmi.
K rú

č

o v é s lov á :

detekcia alkoh olizmu - pacienti somatických oddeleni - skrátený inventár markerov alkoholizmu - špecificita inš tťUmentu - korelácie s
CAGE a ADS .

E. Kolibáš, V. Novotný, T. Valachová, A. Heretik, L. Gábriš:
POSSIBILITIES OF DETECTION OF ALCOHOLISM. PART 9.
ALCOHOLISM IN HOSPITALIZED SOMATIC PATIENTS AND ITS
DETECTION
Summary
At somatic departments are hospitalized many patie nts with unknown alco hol de pende nce .
In the past we developed a su ffi ciently sensitive and specific Short Inventory of Al co holism
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Markets (SIAM ), which highly correlated in somatic patients hospitalized in Bratislava a nd Ni tra (Slovak Republic) with generally used ADS and CAGE instrum ents.
In the prese nted work 150 patients admitted to somatic departments in Bratislava and
Nové Zámky (Slovak Republic) were examined at a certain given peri od.
It was found, that SIAM identified correctly 30 out of 3 1 positively screened patients, provi ng 96.8 % specificity of the SIAM .
The frequency of the various items of the Siam, sexual difference is presented. The SIAM
again correlated positively with th e ADS and CAGE methods. Findings are discussed with !iterature data.
K ey w o r ds : detection of alcoholism - patients in somatic departments - Short Inventory
of Al coholism Markers - ins trumenťs s pecifi ci ty - correlation with CAG E
and ADS

Úvod
Pacienti s alkoholovou závislosťou majú spravidla rôzne somatické ťažkosti,
ktoré ich privádzajú k praktickému lekárovi, pripadne na somatické nemocničné
oddelenie. Tu sa naskytá veľká šanca zachytiť závislú osobu, diagno stikovať a
následne liečiť .
Našou snahou v minulosti bolo po skúsenostiach so slovenskou modifikáciou
MASTu (Miššík a Stempelová, 1977; Molčan a kol. 1980) vyvinúť inventár markerov alkoholizmu vhodný pre detekciu v podmienkach práce lekára prvého kontaktu.
DosiaI vyvinuté inštrumenty majú nevýhodu, že obsahujú otázky zamerané na konzum alkoholu, čo vzbudzuje v pacientoch negatívne postoje a tendencie k falošným
odpovediam. Vyvinuli sme preto SIMA (skrátený inventár markerov alkoholizmu,
Novotný a kol., 1991). Inventár obsahuje päť znakov z anamnézy (hepatálne poškodenie, nevoInosť, slabosť v dolných končatinách, parestézie, poruchy chôdze) a osem
znakov zistiteIných nenáročným fyzikálnym vyšetrením (edémy, subikterus, hyperémia spojiviek, teleangiektázie, tremor, hepatomegalia, jazvy, titubácia). Týchto
13 anamnesticko-fyzikálnych markerov je možné doplniť na 15 dvoma biochemickými markermi (AST, GMT) . K tomuto inventáru sme dospeli analýzou súboru
135 alkoholikov a 135 kontrol (išlo o páry pacientov s rovnakým vekom, pohlavím a
vzdelaním). Takto vytvorený inventár v 15- položkovej verzii má senzitivitu 97.4
percenta a špecificitu 88.7 percenta.
V ďalšej etape sme porovnali inventár SIMA s dotazníkmi CAGE a ADS u pacientov somatických oddelení v Nitre a v Bratislave (n = 138, Novotný a kol., 1995).
Zistila sa vysoká korelácia medzi SIMA, ADS a CAGE. K špecificite sme sa nemohli vyjadriť, lebo nebolo technicky možné realizovať klinické psychiatrické vyšetrerue .

Na neselektovanej populácii pacientov somatických oddelení sme sa rozhodli
špecificitu SIMA a porovnať ho s ďal ší mi najčastejšie užívanými detekčnými
metódami .

overiť

Materiál a metodika
V presne definovanom časovom intervale sme vyšetrili všetkých pacientov troch
somatických oddelení (neurologické a interné odd. nemocnice v Nových Zámkoch a
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Kožná klinika lVZ v Bratislave). Celkove bolo vyšetrených 150 pacientov, 87 mužov
a 63 žien. Štruktúra súboru je v tabuľke 1. Priemerný vek bol 45 , 98 roka, muži boli
mierne mladší ako ženy.
Tabuľka 1.

Štruktúra súboru probandov na jednotlivých oddeleniach
Muži

Oddelenie

Po če t

Spolu

Ženy

priem.

Poče t

priem.

Po če t

priem.

II

vek

II

vek

II

vek

Neurologické

30

45,45

20

46,37

50

46, 12

Interné

28

49,71

22

50,23

50

49 ,94

Kožné

29

37,86

21

46,47

50

41 ,88

Spolu

87

44 ,34

63

47,67

150

45,98

Na začiatku vyšetrenia všetci pacienti vyslovili súhlas s vyšetrením. Spoluprácu
odmietli len 2 pacienti na kožnej klinike. Tí neboli zaradení do súboru.
Administrovali sme nasledovné dotazníky:
1. Dotazník tolerancie podla Fagerstroma (FTG-Fagerstrom, 1991).
2. Dotazník liekovej závislosti (DLZ, Žákovicová, 1987).
3. Skrátený inventár markerov alkoholizmu (SIMA, Novotný a kol., 1991).
4. Dotazník CAGE (Mayfield a spol., 1974).
5. Škála alkoholovej závislosti (ADS, Skiner, Allen, 1983; Nociar, 1986).
Škály sme administrovali v uvedenom poradí. Z predchádzajúceho výskumu
sme mali skúsenosť, že posledné dve vzbudzovali hostilitu u časti pacientov
(Novotný a kol., 1995). Pacientov, ktori pozitívne skórovali v SIMA sme vyšetrili aj
psychiatricky. Výsledky sa štatisticky spracovali.
Signifikancia je označovaná nasledovne: *** p < 0,001
** p < 0,01
* p < 0,05
n.s. nesignifikantné

Výsledky
1. Skóre skriningu alkoholizmu (podla jednotlivých metodík)

Priemerné skóre SIMA, ADS a CAGE bolo najvyššie u pacientov neurologickej
kliniky, najnižšie priemerné skóre u pacientov kožnej kliniky. Rozdiely skóre medzi
jednotlivými oddeleniami boli štatisticky vysoko signifikantné len v našom inventári SIMA (graf. 1).
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Graf 1.

Skóre v skriningu alkoholizmu na jednotlivých oddeleniach

Priemerné skóre
2

[illJ Neurológia

I!ml

Interné

E3

Kožné

1.5

0.5

o
SIMA

ADS metóda

CAGE

~

***
So skóre v inštrumentoch vysoko koreluje klinická psychiatrická diagnóza. Psychiatrickým vyšetrenim sa potvrdilo podozrenie na alkoholovú závislost u 12 (24 %)
pacientov neurologického oddelenia a u 9 pacientov na internom oddeleni a u 9 pacientov na kožnej klinike (lB-percentná prevalencia). Len u 1 pacienta sa klinicky
nepotvrdilo podozrenie na alkoholovú závislost (graf. 2).
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Výskyt alkoholizmu podla psychiatrického vyšetrenia
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2. Frekvencia markerov SIMA
Pozornosť sme zamerali aj na frekvenciu jednotlivých markerov. Najčastejšími
znakmi boli: hyperémia spojiviek (asi u pätiny pacientov), potom parestézie, slabo s ť
dolných končatín. Frekventne sa ďalej vyskytovali teleangiektázie a anamnestický
údaj o hepatálnom ochorení . Na šiestom mieste 'v poradí sa vyskytoval tremor
(graf. 3).

Frekvencia markerov SIMA

Graf3 .
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3. Diferencie podIa pohlavia
U hospitalizovaných mužov podIa skóre v jednotlivých inštrumentoch sa podstatne častej šie vyskytujú návykové formy správanía sa . Muži majú signifikantne
č astej šie problémy s alkoholom a s fajčením . Konzumácia liekov je zase signifikantne ča stej šia u žien (graf. 4). Za zmienku stojí nízke skóre žien v dotazníkoch ADS a
CAGE, na rozdiel od skóre v SIMA. Dá sa špekulatívne uvažovať o tom, že ženy sú
náchylnejšie zamlčiavať fakty zviazané priamo s konzumáciou alkoholu, somatické
ť ažkosti zviazané s konzumáciou alkoholu však priznávajú ochotnejšie.
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Lieky s návykovým potenciálom užívalo pravidelne vo vyšších dávkach 21 percent pacientov somatických oddelení, polovica z nich užívala analgetikli, polovica
anxiolytiká, kde jasne viedol diazepam (tab. 2).

Graf 4.
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4. Korelácie jednotlivých metód
Jednotlivé inštrumenty sme vzájomne korelovali . SIMA vysoko koreluje s ADS
(0,672) a CAGE (0,641) . Vysoko korelujú aj vzajomné dotazníky CAGE a ADS . Ide o
signifikancie na 1-promilovej hladine významosti (tab. 3). SIMA pozitívne nevýznamne koreluje aj s dotazníkom fajčenia FTG. Zaujímavé je zistenie, že žiadny z dotazníkov zameraných na alkoholizmus nekoreluje s dotazníkom liekovej závislosti
(korelačné koeficienty sú dokonca záporné).
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Tabuľka

2 . Frekvencia

N ajčastejš ie

konzumova né lieky

najčastej šie

užívaných liekov vážnymi konzumentmi

Neurologické
odde lenie

Interné
oddeleni e

Kož ná
klinika

Spolu

%

Spasmoveralgin

l

2

l

4

2.67

Ataralgin

3

2

O

5

3.33

Alnagon

2

l

O

3

:l

Acylpyrin

2

3

O

5

3 .33

Diazepam

3

3

3

9

G

Radepur

O

2

2

4.

2.67

Guaja kura n

O

l

O

l

0.G9

Spolu

II

14.

6

31

:l0.67

Tabuľka

Ko rela čná

3.

r

FTG

FT

-

matica použitých metód

DLZ

ADS

S IMA

DLZ

-0,062
n.s.

ADS

O, 2 l 2

....

-0,062

S IMA

O, 143

- 0,046
n.s.

0,672

-

- 0,006
n.s

O, 673

0,641

II .S .

CAGE

0,209

....

C A Gľ:

-

...

......

......

-

Diskusia
PodIa Barnesa a kol., (1984) asi 20 % pacientov praktických lekárov tvoria a lkoholici . Avšak asi len 7 % je na praktických ambulanciách identifikovaných ako alkoholikov (Rydon a kol. , 1992). Cutler a kol., (1988) za pomoci dotazlúka HSQ
(obsahuje aj 4 otázky CAGE) zvýšili záchyt na 19,3 % u mužova 5,6 % u žien.
E šte väčší podiel alkoholikov by mal byť na somatických oddeleniach nemocníc .
PodIa Crowleya (1984) má 25 % pacientov somatických oddelení "minimálne problematický vzťah k alkoholu". Ak sa však použije dobre definovaný inštrument, je
možné cielene s presniť a zvýšiť spoIahlivosť záchytu. Nie je veIa prác o detekcii al-

71

E. KOLIBÁŠ, ~ NOVOTN~ ~ VALACHOVÁ A HERETIK, L GÁBRIŠ/
MOŽNOSTI DETEKCIE ALKOHOLIZMU. IX. čASŤ ALKOHOLIZMUS U
HOSPITALIZOVANÝCH SOMATICKÝCH CHORÝCH A JEHO DETEKCIA
koholizmu na somatických oddeleniach. Francúzski autori použili napr. u 200 kardiologických a interných pacientov len CAGE. Zistili 9- percentnú prevalenciu alkoholizmu. CAGE mal senzitivitu 83 % a špecificitu 96 % (Rueff a kol., 1989). Švajčiarski autori na internom oddelelÚ nemocnice pomocou MASTu identifikovali ako
alkoholikov 16 % populácie a ešte 6 % ako problematických konzumentov (Gaudin
a kol., 1992).
Naším sledovalÚm sme potvrdili údaje z literatúry, podla ktorých somatické oddelenia skrývajú značné množstvo nedeklarovaných a nediagnostikovaných alkoholikov. Naše zistenia zodpovedajú prevalencii uvádzanej v literatúre (u nás 18 24 %) . Podla očakávania ich bolo najviac na neurologickom oddelelÚ . U 4 z 5 pacientov prijatých na neurológiu pre epileptický paroxyzmus sa spoľahlivo diagnostikovala alkoholová závislosť. Aj podla Skálu (1986) u každého pacienta s epileptickým
paroxyzmom by sme mali najprv vylúčiť alkoholizmus .
Jednotlivé metódy detekcie alkoholizmu vysoko vzájomne korevali . Opäť sme
však mohli konštatovať, že metódy obsahujúce otázky zamerané na konzum a postoje k alkoholu vzbudzujú negatívne reakcie a zhoršujú spoluprácu. Je preto vhodnej šie použiť najprv metódu SIMA, potom CAGE a až nakoniec ADS.
Podľa skráteného inventára markerov alkoholizmu u 31 pacientov sa dala predpokladať alkoholová závislosť, potvrdila sa u 30, t . j . SIMA v tomto našom sledovalÚ mala špecificitu 96,8 %.
S konzumom alkoholu mierne korelovalo fajčenie, nekoreloval konzum liekov.
Nadmerne užívalo lieky až 21 percent pacientov somatických oddelelÚ. Poznatok o
vzájomnej korelácii fajčenia a konzumu alkoholu je triviálny. Negatívne korelácie
medzi DLZ a alkoholickými inštrumentmi nevieme vysvetliť. Špekulatívne možno
poukázať na vyšší podiel žien pri liekovom abúze, kým alkoholizmus je frekventnej ší u mužov. Rozdiely by vyžadovali zvláštnu analýzu - môže to napriklad súvisieť s osobnostnými charakteristikami. V populácii somatických chorých sa nepotvrdili nálezy z psychiatrických oddelelÚ o častom súčasnom abúze viacerých
návykových látok.

Záver
Môžeme znovu aj na tomto súbore neselektovaných pacientov somatických oddelelÚ potvrdiť vhodnosť SIMA na detekciu alkoholizmu v medicínskej praxi . SIMA
má vysokú špecificitu a podla predchádzajúcich sledovalÚ aj dostatočnú senzitivitu.
Je ľahko administrovateľný a nevzbudzuje negativizmus, pripadne hostilitu u somatických pacientov ako iné inštrumenty.
Môžeme ďalej konštatovať vysoký podiel závislých osôb na lôžkových somatických oddeleniach.
Podla našich skúseností SIMA je vhodná metóda na detekciu závislosti lekármi
somatických oddelelÚ.
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